
ப ொதுக்கொலம் முதல் வொரம் – புதன் 
முதல் ஆண்டு 

முதல் வொசகம் 

இயேசு மக்கள் பாவங்களுக்குக் கழுவாய் ஆகும்படி எல்லாவற்றிலும் எல்லாரைப் 
யபால் ஆகயவண்டிேதாேிற்று 

எபியைேருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 14-18 

ஊனும் இைத்தமும் ககாண்ட பிள்ரைகரைப்யபால் கிறிஸ்துவும் அயத 
இேல்பில் பங்கு ககாண்டார். இவ்வாறு சாவின்யமல் ஆற்றல் ககாண்டிருந்த 
அலரகரேச் சாவின் வழிோகயவ அழித்துவிட்டார். வாழ்நாள் முழுவதும் சாவு 
பற்றிே அச்சத்தினால் அடிரமப்பட்டிருந்தவர்கரை விடுவித்தார். 

ஏகனனில் அவர் வானதூதருக்குத் துரை நிற்கவில்ரல. மாறாக, 
ஆபிைகாமின் வழிமைபினருக்யக துரை நின்றார் என்பது கண்கூடு. ஆதலின், 
கடவுள் பைிேில் அவர் இைக்கமும் நம்பிக்ரகயும் உள்ை தரலரமக் 
குருவாேிருந்து, மக்களுரடே பாவங்களுக்குக் கழுவாோகுமாறு 
எல்லாவற்றிலும் தம் சயகாதைர் சயகாதரிகரைப் யபால் ஆகயவண்டிே தாேிற்று. 
இவ்வாறு தாயம யசாதரனக்கு உள்ைாகித் துன்பப்பட்டதனால் 
யசாதிக்கப்படுயவாருக்கு உதவி கசய்ே அவர் வல்லவர். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

 திலுரரப்  ொடல் 

திபா 105: 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (பல்லவி: 8a) 
பல்லவி: ஆண்டவர் தம் உடன்படிக்ரகரே என்றும் நிரனவில் ககாள்கின்றார். 

அல்லது: அல்யலலூோ. 

1 ஆண்டவருக்கு நன்றி கசலுத்துங்கள்! அவர்தம் கபேரைச் கசால்லி 
வழிபடுங்கள்! அவர்தம் கசேல்கரை மக்கைினங்கள் அறிேச் கசய்யுங்கள். 
2 அவருக்குப் பாடல் பாடுங்கள்; அவரைப் புகழ்ந்யதத்துங்கள்! அவர்தம் விேத்தகு 
கசேல்கள் அரனத்ரதயும் எடுத்துரையுங்கள்! - பல்லவி 
 
3 அவர்தம் திருப்கபேரை மாட்சிப்படுத்துங்கள்; ஆண்டவரைத் யதடுயவாரின் 
இதேம் அக்கைிப்பதாக! 



4 ஆண்டவரையும் அவைது ஆற்றரலயும் யதடுங்கள்! அவைது திருமுகத்ரத 
இரடேறாது நாடுங்கள்! - பல்லவி 
 
6 அவரின் ஊழிேைாம் ஆபிைகாமின் வழிமையப! அவர் யதர்ந்துககாண்ட 
ோக்யகாபின் பிள்ரைகயை! 
7 அவயை நம் கடவுைாகிே ஆண்டவர்! அவரின் நீதித் தீர்ப்புகள் உலகம் 
அரனத்திற்கும் உரிேன. - பல்லவி 
 
8 அவர் தமது உடன்படிக்ரகரே என்கறன்றும் நிரனவில் ககாள்கின்றார்; 
ஆேிைம் தரலமுரறக்ககன தாம் அைித்த வாக்குறுதிரே நிரனவுகூர்கின்றார். 
9 ஆபிைகாமுடன் தாம் கசய்துககாண்ட உடன்படிக்ரகரேயும் ஈசாக்குக்குத் தாம் 
ஆரைேிட்டுக் கூறிேரதயும் அவர் நிரனவில் ககாண்டுள்ைார். - பல்லவி 
 
நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி 

யோவா 10: 27 
அல்யலலூோ, அல்யலலூோ! "என் ஆடுகள் எனது குைலுக்குச் 
கசவிசாய்க்கின்றன. எனக்கும் அவற்ரறத் கதரியும். அரவயும் என்ரனப் 
பின்கதாடர்கின்றன,” என்கிறார் ஆண்டவர். அல்யலலூோ. 

நற்பசய்தி வொசகம் 

இயேசு பல்யவறு பிைிகைால் வருந்திேவரைக் குைப்படுத்தினார். 

✠ மாற்கு எழுதிே நற்கசய்திேிலிருந்து வாசகம் 1: 29-39 

இயேசுவும் சீடர்களும் கதாழுரகக்கூடத்ரத விட்டு கவைியே வந்து 
ோக்யகாபு, யோவானுடன் சீயமான், அந்தியைோ ஆகியோரின் வடீ்டிற்குள் 
கசன்றார்கள். 

சீயமானுரடே மாமிோர் காய்ச்சலாய்க் கிடந்தார். உடயன அவர்கள் அரதப் 
பற்றி இயேசுவிடம் கசான்னார்கள். இயேசு அவைருகில் கசன்று ரகரேப் பிடித்து 
அவரைத் தூக்கினார். காய்ச்சல் அவரை விட்டு நீங்கிற்று. அவர் அவர்களுக்குப் 
பைிவிரட கசய்தார். 

மாரல யவரைேில், கதிைவன் மரறயும் யநைத்தில் யநாோைர்கள், 
யபய்பிடித்தவர்கள் அரனவரையும் மக்கள் அவரிடம் ககாண்டு வந்தார்கள். நகர் 
முழுவதும் வடீ்டு வாேில்முன் கூடிேிருந்தது. பல்யவறு பிைிகைால் வருந்திே 
பலரை அவர் குைப்படுத்தினார். பல யபய்கரையும் ஓட்டினார்; அந்தப் யபய்கள் 
அவரை அறிந்திருந்ததால் அவற்ரற அவர் யபசவிடவில்ரல. 



இயேசு விடிேற்காரலக் கருக்கலில் எழுந்து தனிரமோன ஓர் இடத்திற்குப் 
புறப்பட்டுச் கசன்றார். அங்யக அவர் இரறவனிடம் யவண்டிக் ககாண்டிருந்தார். 
சீயமானும் அவருடன் இருந்தவர்களும் அவரைத் யதடிச் கசன்றார்கள். அவரைக் 
கண்டதும், “எல்லாரும் உம்ரமத் யதடிக் ககாண்டிருக்கிறார்கள்” என்றார்கள். 
அதற்கு அவர், “நாம் அடுத்த ஊர்களுக்குப் யபாயவாம், வாருங்கள். அங்கும் நான் 
நற்கசய்திரேப் பரறசாற்ற யவண்டும்; ஏகனனில் இதற்காகயவ நான் 
வந்திருக்கியறன்” என்று கசான்னார். பின்பு அவர் கலியலே நாடு முழுவதும் 
கசன்று அவர்களுரடே கதாழுரகக்கூடங்கைில் நற்கசய்திரேப் பரறசாற்றிப் 
யபய்கரை ஓட்டி வந்தார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


